
3F medlemmer med i stor undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 

 

Til november starter en større undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.   
Undersøgelsen vil bestå af to dele.  Første del er en landsdækkende 
spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige ansatte i folkekirken får mulighed for at svare. 
Anden del er en interviewundersøgelse, hvor udvalgte ansatte rundt om i landets sogne bliver 
bedt om at deltage.  På baggrund af undersøgelsen bliver der lavet en række anbefalinger til, 
hvordan man kan arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.  

Din besvarelse er vigtig 

For at vi får så godt et grundlag som muligt for det efterfølgende arbejde med at forbedre det 
psykiske arbejdsmiljø, er det vigtigt, at vi får besvarelse fra så mange ansatte i folkekirken 
som muligt. Jo flere der svarer, jo bedre kan vi sikre, at det er de rigtige anbefalinger og 
aktiviteter, der sættes i værk. 

Mandag den 5. november vil alle ansatte med mere end 8 timers ugentlig arbejdstid modtage 
et brev med et link til spørgeskemaundersøgelsen i deres e-boks. E-boksen kan nås fra 
www.eboks.dk eller www.borger.dk. Det vil være muligt at svare på spørgeskemaet indtil den 
23. november 2012.  
 
Hvordan logger du på din e-boks? 
For at finde din post skal du logge på e-boks enten med NemID eller Digital Signatur. Det gør 
du således: 

1. Gå ind på hjemmesiden www.eboks.dk.  
2. Vælg menupunktet Log på.  
3. Tryk på knappen Log på privat. 
4. Log nu på med NemID eller Digital Signatur. Hvis det er første gang du logger på, skal 

du oplyse dit cpr-nr. og acceptere vilkår for brug af e-Boks. 
5. Vælg menupunktet indbakke og arkiv – her finder du brevet med link til 

spørgeskemaundersøgelsen. 
 

Vi har brug for alle tilkendegivelser, om det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken, så det er 
meget vigtigt, at alle ansatte i sognet svarer.  

Anden del af undersøgelsen, som er interviewbaseret, forløber i perioden fra januar til marts 
måned 2013. Den endelige rapport med anbefalinger til håndtering af det psykiske 
arbejdsmiljø forventes færdig i maj måned 2013.  

Undersøgelsen udføres i fællesskab af konsulentfirmaerne Oxford Research, Great Place to 
Work og Luama.   

Bag undersøgelsen står Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 3F og de øvrige organisationer i 
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, Folkekirkens Samarbejdsudvalg og Arbejdsgruppen angående 
arbejdsmiljø for præster. 

Hvis I ønsker yderligere oplysninger om undersøgelsen kan I kontakte Arbejdsmiljøkonsulent 
Kristine Jensen, mail: kristine.jensen@3f.dk. 
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